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                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                                               για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                                                                     ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020  ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007790  

 

                              TO ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, 

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ. Α’) και άλλες διατάξεις.» 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και τον 

Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13-3-2014. 

 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους  
 Απόρους (ΤΕΒΑ) 
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής  
 και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ -  http://teba.eiead.gr 

 
 

Αρ.Πρ. : Δ.Α. ΤΕΒΑ : 246 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 13/03/2019
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3. Την Εκτελεστική Απόφαση (EE) C (2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD). 

4. Την υπ’ αριθ. 604/24/4/2015 (B'770) Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» όπως τροποποιημένη ισχύει. 

5.  Το άρθρο 88 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (Α΄170). 

6. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προ-

σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιημένος ισχύει και 

ειδικότερα το άρθρο 119 παρ.4 αυτού.  

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2513/ οικ. 25820/1637 Απόφαση Ένταξης της Πράξης  Κεντρικών 

Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας  που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής  Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» και τις τροποποιητικές αυτής με αρ. πρωτ. 969/31-10-2017 και 

1057/21-11-2017. 

8. Την υπ’ αριθμ. 2322/6.12.2016 Απόφαση Ένταξης με τίτλο “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

Δ13/οικ./8039/197 Υπουργική Απόφαση, καθώς και τις συναφείς αποφάσεις ένταξης της 

Πράξης με τίτλο "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019" 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 25576/3251/5.6.2015 ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κοινή Υπουργική Απόφαση Σύστασης Αρχής Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΦΕΚ 1114/11-6-2015, τ. Β΄) 
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10. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16905/4347/10.05.2016 (1362 ΦΕΚ Β/2016) Απόφαση «Κανονισμός 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού». 

11. Την υπ’ αριθμ. 11664/Δ1/4275 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ( Τεύχος ΥΟΔΔ  Αρ. φύλλου 

116/5-3-2018).  

12. Την υπ’ αριθμ. 58556/Δ1/20103  απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ανανεώσεως της  θητείας του Γενικού Διευθυντή του 

Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 671/13-11-

2018). 

13.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/05.05.2017 Απόφαση ένταξης της Τεχνικής Βοήθειας της 

Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής .    

14. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων ( ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕ 093/8 του έργου με την ονομασία τεχνική 

βοήθεια στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδρομής για το FEAD/TEBA (ΑΔΑ: 62ΞΞ465Χ18-Ε91). 

15. Το γεγονός ότι η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του ν. 

2527/1997, καθώς και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.  

16. Το γεγονός ότι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, 

προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και 

έλεγχο του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος της Διαχειριστικής Αρχής,  καθώς και σε 

δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση του 

προγράμματος αυτού.  

 

Την υπ’ αριθμ.  835/12.03.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου 

Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» της 
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Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ με σκοπό την υποβολή προτάσεων-αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης  

έργου για την εκτέλεση των έργων:  

α) Υλοποίηση της δημοσιότητας και δικτύωσης των ενεργειών του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ, 

β) Υποστήριξη Δράσεων των Κοινωνικών Συμπράξεων με στόχο τη διαχείριση του φυσικού 

αντικειμένου των συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το 

FEAD/TEBA, και ειδικότερα την παρακολούθηση, έλεγχο κλιμάκωσης και αποτίμηση των δράσεων, 

γ) Παρακολούθηση καταχώρησης, ελέγχου και συμφωνίας διακίνησης προϊόντων και αποθεμάτων 

αποθήκης Κεντρικών και Αποκεντρωμένων Προμηθειών του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το FEAD / TEBA, 

δ) Υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου της Τεχνικής 

Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ, και ειδικότερα την καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ), την παρακολούθηση παραδοτέων και ολοκλήρωσης συμβάσεων, και 

ε) Προέλεγχο των καταχωρημένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Δελτίων 

Δήλωσης Δαπανών. 

 

Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ε Ι 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου, 

συνολικά πέντε (5) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το FEAD/TEBA και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020  με Κωδικό ΟΠΣ 5007790», 

διάρκειας εννέα (9) μηνών, ανά έργο, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και 

τυχόν πρόσθετα) προσόντα ανά έργο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), ως εξής: 

α) Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη  για το έργο υλοποίησης της δημοσιότητας και δικτύωσης των 

ενεργειών του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ, 

β) Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο της υποστήριξης Δράσεων των Κοινωνικών 

Συμπράξεων με στόχο τη διαχείριση του φυσικού αντικειμένου των συνοδευτικών Μέτρων του 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 
                         ΤΕΒΑ / FEAD 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                         προς τους Απόρους 

 

Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής για το FEAD/TEBA, και ειδικότερα την 

παρακολούθηση, έλεγχο κλιμάκωσης και αποτίμηση των δράσεων, 

γ) Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο της παρακολούθησης καταχώρησης, ελέγχου και 

συμφωνίας διακίνησης προϊόντων και αποθεμάτων αποθήκης Κεντρικών και Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/TEBA, 

δ) Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο της υποστήριξης και παρακολούθησης υλοποίησης 

του φυσικού αντικειμένου του έργου της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ και ειδικότερα την 

καταχώριση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), την παρακολούθηση παραδοτέων 

και ολοκλήρωσης συμβάσεων και 

ε) Ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για το έργο του προελέγχου των καταχωρημένων στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Δελτίων Δήλωσης Δαπανών. 

 (1)                                       ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 

  
        

ΕΡΓΟ 
 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

α) ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ  
ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 

ΠΕ Κοινωνικών 
ή  
Πολιτικών                
Επιστημών  ή ΠΕ 
Δημοσιογράφων 

9 μήνες από την 
υπογραφή της 

ΕΝΑ (1) 

 
β) 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ   
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΤΟΥ Ε.Π. 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
TEBA, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,  ΕΛΕΓΧΟ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΒΑ 

ΠΕ Κοινωνικών 
ή  
Πολιτικών                
Επιστημών   

 
 

 

9 μήνες από την 
υπογραφή της 

ΕΝΑ (1) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 
                         ΤΕΒΑ / FEAD 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                         προς τους Απόρους 

 

γ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   ΤΟΥ Ε.Π. 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ TEBA 

Β/ ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

9 μήνες από την 
υπογραφή της 

      ΕΝΑ (1) 

δ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΕΒΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Β/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
         

9 μήνες από την 
υπογραφή της 

ΕΝΑ (1) 

ε) ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΔΔ ΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)  
 

Β/ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
         

9 μήνες από την 
υπογραφή της 

ΕΝΑ (1) 

 

(2) Το αντάλλαγμα  του αναδόχου ανά σύμβαση συνολικά συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών 

εισφορών καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος φόρου εισοδήματος και των αναλογούντων  κρατήσεων 

για  έκαστο των ανωτέρω περιγραφόμενων  υπό στοιχεία α, β ορίζεται στο  ποσό των ευρώ 12.412,80 

ευρώ και για τα υπό στοιχεία γ,  δ και ε έργα στο ποσό των 11.670,12 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται 

τμηματικά, σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την πρόοδο του έργου και την τμηματική παραλαβή των 

προβλεπόμενων παραδοτέων και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με 

τον Ανάδοχο, η δε εξόφλησή του θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του έργου,  με 

την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του προϋπολογισμού της πράξης, αντιστοιχεί δε τούτη 

επιμεριζόμενη μηνιαίως  για τα έργα υπό στοιχεία α και β στο ποσό των 1.379,20 ευρώ και για τα 

έργα υπό στοιχεία γ,  δ, ε στο ποσό των 1.296,68  ευρώ. 

(3) Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα  διακοπής της σύμβασης  έργου νωρίτερα από τους εννέα (9) 

μήνες σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 
                         ΤΕΒΑ / FEAD 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                         προς τους Απόρους 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΟ  

          ΕΡΓΟ                                    ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΤΕΒΑ               
 

• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών 
Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης 
ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών 
Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών 
Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 

• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα 
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

• ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε. 
ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. ή ισότιμης 
σχολής της αλλοδαπής. 

 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής 
Γλώσσας 

ΙΙ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΔΡΑΣΕΩΝ   
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ  ΤΟΥ 
Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ  
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
FEAD/TEBA, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,  
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ 
 

• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα 
Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 
μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και 
Διπλωματίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 
                         ΤΕΒΑ / FEAD 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                         προς τους Απόρους 

 

(πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και 
Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Πολιτικών 
Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης 
ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών 
Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών 
Σχέσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας. 
 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής 
Γλώσσας 

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ  
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΤΟΥ Ε.Π. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ TEBA 

 ΔΕ Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από 
κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής,  

IV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΕΒΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ ), ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 ΔΕ Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από 
κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

V. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΔΔ ΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΠΣ)  

 ΔΕ Απολυτήριος τίτλος: – Ενιαίου Λυκείου ή – 
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από 
κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού 
Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή – Λυκείου 
Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                         προς τους Απόρους 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία στα κύρια προσόντα νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος, σε καθήκοντα έργων που 

χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, ή σε έργα συναφή με το αντικείμενο 

της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου, διάρκειας,  τουλάχιστον ενός (1) έτους για 

τα έργα υπό στοιχεία α και β και τουλάχιστον πέντε (5) για τα έργα υπό στοιχεία γ, δ και ε.   

Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:  

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική 

διάρκεια της εργασίας.   

Ή 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης 

 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες :  

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από συναφή έργα ή εναλλακτικά αντίγραφο της σύμβασης συνοδευόμενη 

με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.  

           

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια ασφάλισης 

ή/και στην περίπτωση που η Βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν αναφέρει με σαφήνεια το είδος και τη 

διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής 

υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.   

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών 

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την 

παρούσα ανακοίνωση και τα Παραρτήματα της, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτά.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Εθνικού 

Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,  όπου εδρεύει η υπηρεσία.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της στο κατάστημα της υπηρεσίας 

και στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ http://teba.eiead.gr και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό 

ανάρτησης, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  όπως 

αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, 

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 

τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 11141 ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ. Γεωργίας Τιτοπούλου  (τηλ. Επικοινωνίας 

210-2120743) με την σήμανση: Για την υπ’  αριθμ. ………………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020  με Κωδικό ΟΠΣ 5007790» για το έργο 

……………………………………………….  

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερα  

έργα της ίδιας κατηγορίας προσόντων.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 

αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο κατάστημα της 

υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και 

εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας 

μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ως τελική ημερομηνία από την Υπηρεσία των προτάσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση αποστολής τους μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσιών 

ταχυμεταφοράς, λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα 

αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.  

Η ως άνω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των 

στοιχείων που αναφέρονται στην πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να ελεγχθεί με βάση 

το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).  

Με την κατάθεση της πρότασης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν 

επί ποινή αποκλεισμού φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη την 

πρόταση, και επιπροσθέτως, τα στοιχεία-έγγραφα, στα οποία στηρίζουν αυτή, σύμφωνα με τα 

κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα:  

Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων  
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Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής δηλώνοντας ότι: α) 

Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 2.δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 

Α 26/9.02.2007), και β) το σύνολο των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ 

των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην κατοχή μου. 

Γ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.  

Δ. Συμπληρωμένη «Πρόταση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ). 

 Ε. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).  

ΣΤ. Έγγραφα που πιστοποιούν την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» 

της παρούσης ).  

Ζ. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).  

Η. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης H/Υ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  

Θ. Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο τεκμηριώνει την πρότασή τους. 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων 

πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δε θα αξιολογηθούν.  

Με την υποβολή των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΔΣ 

του ΕΙΕΑΔ να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή 

στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία 

επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την 

αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την βαθμολόγηση των 

κριτηρίων της Ομάδας Β’. 

Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου της παρούσης δεν 

είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης 

και όχι «πρόσληψης». Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί 

με σύνταξη «πίνακα κατάταξης», ενώ όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν  για την υπογραφή 

της σύμβασης υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει έγκαιρα κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό. Η 

υποβολή πρότασης δε συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΕΙΕΑΔ, το οποίο ενεργεί 
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στη βάση της συμβατικής ελευθερίας, να καταρτίσει σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η.  Η 

αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα καθώς και των αποτελεσμάτων τυχόν 

συνέντευξης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται 

με απόφαση Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ επί τη βάσει των κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η πρόταση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται 

από τον υποψήφιο στην πρότασή του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις 

προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φέρει την 

αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών που 

επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό 

του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού προβαίνει στη σύναψη σύμβασης  έργου 

με τους επιλεγέντες ενδιαφερόμενους.  

Τα επιλεγέντα στελέχη θα λάβουν το προβλεπόμενο, στην εγκεκριμένη Σύμβαση αντάλλαγμα έως 

την ημέρα της λύσης της σύμβασης. Με την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης  έργου αυτή 

θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση και αζημίως για το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε κάθε περίπτωση το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

και Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης  έργου νωρίτερα από τους 

εννέα (9) μήνες σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης. 

Οι επιλεγέντες ανάδοχοι θα πραγματοποιήσουν το έργο που περιγράφεται  ανά κατηγορία στον 

Πίνακα Β, και  πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Αναθέτουσας.  

Ειδικότερα, οι επιλεγέντες Ανάδοχοι θα εκτελούν το έργο που θα τους ανατίθενται από το Εθνικό 

Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, 

στην έδρα του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, επί της Κωστή Παλαμά 6-

8, 11141 στην Αθήνα. Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις  έργου αποσκοπούν 

αποκλειστικά στην κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς ανάγκες του 

Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Για την υποβολή πρότασης οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα 

ακόλουθα προσόντα: 

Α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως 

ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα. 

Β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους, κατά το χρόνο 

δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης. 

Γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

Δ. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), 

δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο αδικήματα, να μην 

τελούν σε υποδικία για τα ως άνω αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων 

τους συνεπεία καταδίκης και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 

Ε. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

ΣΤ. Να διαθέτουν είτε απολυτήριο λυκείου είτε τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.), όπως ορίζεται ως προαπαιτούμενο, ανά κατηγορία έργου, στα παραρτήματα της παρούσας, 

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Z. Nα διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής Γλώσσας για τα έργα στα οποία είναι 

απαραίτητο προσόν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και οι 

ιδιότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον τρόπο απόδειξής τους στον ΠΙΝΑΚΑ Β & στα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας: 

Α) Ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου, για τις θέσεις, για τις οποίες ορίζεται ως προαπαιτούμενο η 

κατοχή απολυτηρίου Λυκείου, είτε ο βαθμός πτυχίου, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η κατοχή 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και διδακτορικού διπλώματος σε συναφή γνωστικά 
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αντικείμενα, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ Β για τις θέσεις, για τις οποίες ορίζεται ως προαπαιτούμενο η 

κατοχή τίτλου σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). 

Β) Η συνάφεια των ως άνω τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της επιλεγόμενης θέσης. 

Γ) Ανώτερο επίπεδο ξένης γλώσσας από  το προαπαιτούμενο σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα Β ανά 

έργο.  

Δ) Οι δεξιότητες στους H/Y. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Α) Οι συμμετέχοντες που επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους  σε χώρο που θα τους παραχωρήσει 

το ΕΙΕΑΔ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Β) Το ίδιο πρόσωπο δε δύναται κατά τα ανωτέρω να υποβάλλει πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για έργο στο οποίο είναι απαραίτητα διαφορετικά προσόντα. Η 

υποβολή σε περισσότερες από μία θέσεις διαφορετικών προσόντων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από 

τη διαδικασία επιλογής. Το ΕΙΕΑΔ διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης με το ίδιο 

πρόσωπο, για τις ανάγκες του έργου, εφόσον παρατείνεται η πράξη, εάν η νέα σύμβαση αφορά στην 

εκτέλεση των ίδιων καθηκόντων που συνιστούν και το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης.   

Ο  Πρόεδρος του ΕΙΕΑΔ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι     ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. 
Επίσης: 
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 
 

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο 
σχολών της αλλοδαπής,  

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, 

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 
έξι ετών στην αλλοδαπή. 

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και 
με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 
 
 Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και 
από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία 
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση 
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης 
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 
Σημείωση: 
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου 
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
 Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν 
επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου 
αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

 

 

 
 
                         ΤΕΒΑ / FEAD 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

                         προς τους Απόρους 

 

                                                        
                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ   ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για σύναψη σύμβασης έργου για το έργο με τίτλο  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020  με Κωδικό ΟΠΣ 5007790» 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 
ΟΝΟΜΑ 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
 
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, 
ΑΡΙΘΜΟΣ)  
 
 
ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ 
 
 
 
 
 
ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ  
ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
 
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου, σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ ………………Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα α) τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, β) ότι η διαδικασία 

δύναται με απόφαση του ΕΙΕΑΔ να διακοπεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο και γ) ότι η 

παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν 

συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ΕΙΕΑΔ να 

καταρτίσει Σύμβαση. Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχω 

στο παρόν είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι να προσκομίσω 

πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον αυτό μου ζητηθεί από 

το ΕΙΕΑΔ. 

 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:  

1……………………………….. 

2………………………………. 

3………………………………. 

4………………………….. 

 

 Ο/Η αιτ..  

(υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947
ΑΔΑ: 9ΠΓΜΟΞ7Φ-5ΕΟ


		2019-03-13T12:47:42+0200
	Athens




